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Referat fra 1. FAU-møte 2017/2018 
 
MØTE:  FAU-møte 1 2017 - 2018 
 
DATO:  01.11.2017, etter årsmøtet  
 
STED:  Greverud skole, lærerværelset 
 
Tilstede: FAU- representanter  
 
1. trinn: Britt Marks (1a), Kristin Skeie Hagen (1b), Line Sahlen (1c) 
2. trinn: Veronika Spersrud Batt (2a), Eirill Romnes (2b), Marianne Tømmernes (2c), Henrik 
Madsen (2d) 
3. trinn: Camilla Hivand (3b), Hanne M. Kempton (3c), Ragnhild Monsen (3d) 
4. trinn: Liv Mari Nybakk (4a), Antonija Petosic (4c), Linda Tøgard (4d) 
5. trinn: Ellen Christensen (5a), Helle Dehlin Johansen (5b), Heidi Dolven (5c), Gry                    
Skallerud (5d) 
6. trinn: Nina Blomberg (6a), Antonija Petosic (6b), Linda Paulsen (6c) 
7. trinn: Turid Fredriksen (7b) 
 
 
 
SAKER  
 
1. Om FAU Greverud og foreningen for fremme av utemiljø 

 Forventninger, rolle og ansvar  
FAU-leder Hege Blix Mortensen forklarer om FAUs rolle. Et lovpålagt 
rådgivende organ (som representerer alle foreldre) overfor skolen, sikrer 
reell medvirkning fra foreldrene.  
 
En rolle i FAU er en god mulighet for påvirkning i barnas skolehverdag. Alle 
foreldre oppfordres til å bruke sine ressurser og nettverk aktivt. Bruk 
facebook i forkant av FAU-møtene, hør om det er saker som skal tas opp. 
FAU-representantene har hovedansvar for å gjennomføre trinnoppgavene, 
informere klassen om FAUs arbeid og være et talerør for klassen i FAU.  
 

 Informasjon/nettsider og erfaringsoverføring/dokumentasjon fra tidligere år 
Vi oppretter Facebook-gruppe for FAU 2017/2018, slik at kommunikasjonen 
lettes. 
 

 
2. Oppdatering av årets FAU kontakter og varaer 

Egen liste er under oppføring. 
 

3. Forslag til møtedatoer FAU 2017 – 2018 

 Onsdag 1. november 2017 klokka 19.00 

 Mandag 4. desember 2017 klokka 19.00 

 Mandag 22. januar 2018 klokka 19.00 
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 Mandag 19. februar 2018 klokka 19.00 

 Mandag 19. mars 2018 klokka 19.00 

 Mandag 16. april 2018 klokka 19.00 

 Mandag 14. mai 2018 klokka 19.00 
Forlagene til møtedatoer er retningsgivende og gjennomføres ut fra behov. 
 
4. Gjennomgang av trinnoppgaver 

1. Trinn: Trafikksikkerhet (mørkeaksjonen på høsten for 2. og 5. klasse) 
2. Trinn: SFO kontakt og kafé til julekonserten 
3. Trinn: Forbedring av skolens inne- og utemiljø (dugnad) 
4. Trinn: 17. mai arrangementet ved Greverud skole 
5. Trinn: 2 foredrag om nettvett og mobbing. Rekruttering til neste års FAU styre.  
6. Trinn: Rigging til julekonsert og pynting til 7. trinns avslutningsseremoni 
7. Trinn: 7. trinns avslutningsfest 

 
Hanne Chrøis er ansvarlig for koordinering av trinnoppgavene i FAU-styret.  
Ta tidlig kontakt med forrige års FAU-medlemmer for å starte planlegging, velg en 
trinnansvarlig og les trinnoppgaverapportene under: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B3MVFqPXBPghWWZDa19BdTFjMW8  
 
6 trinns trinnoppgave, «Rigging til julekonserten», ble tatt opp som sak i forhold til 
omfanget av denne trinnoppgaven. Det er blitt en svært stor jobb. Dette skal tas 
videre med skolen. Erfaring fra fjoråret krever at mange foreldre (flere enn antatt i 
fjor) må delta i riggingen.  
2 trinns kafeoppgave, har blitt utvidet til også å gjelde parkering. 
 
5. Innkomne saker: 
 

 Skolens informasjon til foreldre angående Legionella i dusjanlegget 
Det er ønskelig at skolens informasjonsplikt overfor foreldre knyttet til 
Legionelleutbrudd i dusjanlegget diskuteres. Foreldre undres over praksisen 
med lite informasjon om hva et slikt utbrudd innebærer og etterlyser 
informasjon. Hva er retningslinjene til skolen i denne type saker og hvem har 
ansvar? 
Saken tas videre i neste møte. 

 Sikring av løst inventar i førsteklassebygget 
Det er mye løst utstyr som utgjør en risiko.  
Saken tas videre i neste møte.  

 Turdager for førsteklasse 
Ved flere anledninger avlyses turdagene i 1 klasse. Hvorfor er det slik og 
hva kan gjøres?  
Saken tas videre i neste møte. 

 Praksis med idrettsmerket som premiering for elever i skolen 
5-7 klasse får tilbud om å ta idrettsmerke. Det er ønskelig at en representant 
fra skolen kommer til FAU for å forklare hva som er praksis omkring 
idrettsmerket på skolen, hensikt, håndtering og begrunnelser for merket. 
Saken tas videre i neste møte. 

 Chromebook og digitale læremidler, hva skjer med barnas faglige 
læringsutbytte? 
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Det er ønskelig med innspill og erfaringer så langt om bruken av de nye 
digitale verktøy. Mange har ulike utfordringer knyttet til at den nye 
teknologien ikke fungerer optimalt i startfasen. Det er problematisk å finne 
lekser, oppgaver og ukeplaner, i tillegg til at sider «henger». 
  
- Hva er intensjonen og begrunnelsene for bruk av verktøyene i ulike fag?  
- Hva gjør skolen for å bedre kompetansen, og hvem har ansvaret? 
- Hvordan sikres læringsutbyttet til barna i startfasen, som hindrer at de 

blir prøvekaniner for ny teknologi?  
- Hva tenker skolen om evaluering og brukerundersøkelse? 

 
FAU mener det er viktig å få frem gode konstruktive innspill, erfaringer og 
ønsker slik at dialogen er konstruktiv både for elever, lærere og skolen.   
Oppfordre gjerne foreldre på klassenes Facebook-sider til å gi 
tilbakemeldinger, erfaringer og innspill i forkant av kommende møter 
Saken tas videre i neste møte. 

 
 
6. Eventuelt 
  

 OKFU planlegger et arrangement med tema; barn og mental helse. Det 
oppfordres fra OKFU til å se dette i sammenheng med 5. trinns foredrag 
om nettvett og mobbing.  
 

 I januar kommer et felles FAU-møte for alle foreldre i kommunen på 
Flåtestad. Dato kommer. Erfaringsutveksling på tvers av skolene.  

 

 En undersøkelse som er foretatt i klassene tas opp 
FAU får fortalt at en undersøkelse der elevene skal sette ord på bl.a. hvem 
som bråker mest i klassen osv., har blitt brukt i klassene. 
Hvilken undersøkelse er dette? Hva er hensikten? Hva skal det brukes til? 
Saken tas videre i neste møte. 
 

 Vennebenken. Hva er status? Hva er tanken med benken, og hvordan skal 
den brukes? Er denne benken en del av et arbeid i en større sammenheng 
på skolen? Evaluering i etterkant.  
Saken tas videre i neste møte. 
 

 
Anne Line Heen Skibrek 
referent 
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